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De jubilarissen Ligtenbarg en
Oosterlaan, naa^t Inin echt-
genotes gezeten, tijden* <li>
huldiging in de Ernpo-cantine

HULDIGING JUBILARISSEN BIJ EMPO

Vrijdagmiddag wapperde de driekleur weer vrolijk
van de EMPO Rijwielfabriek, want het was feest bij
de EMPO.
In de eantine werden n.l. twee personeelsleden-ver-
tegenwoordigers, die vergezeld waren van hun gezins-
leden, gehuldigd te midden van directie en personeel.
Het waren de heren G. Ligtenbarg en H. A. Ooster-
laan, resp. veertig jaar en vijfentwintig jaar in dienst
van de EMPO Rijwielfabriek.
De directeur de heer H. L. Emsbroek sprak de jubi-
lerenden toe, waarna hen een enveloppe met inhoud
werd overhandigd.
Mevrouw Emsbroek re ik te hierna het gouden FMPO
insigne uit aan de heer G. Ligtenbarg en het zilveren
EMPO insigne aan de heer H. A. Oosterlaan. Namens
de directie werden de dames bloemen aangeboden.
Hierna werd het woord gegeven aan de burgemeester
van Vorden, de heer Van Arkel, die tot blijde ver-
rassing van de aanwezigen meedeelde, dat het Hare
Majesteit de Koningin behaagd had, de heer G. Lig-
tenbarg, wegens trouw en langdurig dienstverband,
met de Ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau, te onderscheiden.
Met een hartelijke gelukwens speldde de Burgemeester
de heer Ligtenbarg de koninklijke onderscheiding op.
Namens het personeel werden de heren met hun ge-
zinsleden toegesproken door hun collega-vertegen-
woordiger, de heer J. C. Kipping, waarbij de ge-
bruikelijke enveloppe werd ter hand gesteld.
Nadat de dames bloemen namens het personeel waren
overhandigd, werd door de jubilerenden een dank-
woord gesproken.
Onder het genot van een kopje koffie met gebak
bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

MEDLER WERD TOUWTREKKAMPIOEN 1964

De grote strijd in de Achterhoekse Touwtrekkersbond
is weer gestreden. Het kranige zestal van 't Medler I
slaagde er zondagmiddag in om tijdens het te Borculo
gehouden laatste toernooi voldoende punten te ver-
garen om als kampioen in de A-klasse te voorschijn
te komen. De Vordenaren behaalden in de gehele
competitie 43 punten en konden hun grote rivaal
Bruil uit Ruurlo ruim 4 punten voor blijven. Hier-
door kwam het Medler weer in het bezit van de wis-
selbeker van de Achterhoekse Bond.
In de A-klasse werd als eerste ontmoeting getrokken
tussen Warken I en Bruil I Ruurlo. Kanshebber Bruil
had de grootste moeite met de jongens uit Warnsveld,
die de zege niet cadeau gaven, maar tenslotte sneuvel-
den: o—2. De grootste verrassing in de A-klasse was
dat Medler II hierna het eerste team van de organi-
serende vereniging „Heure" over de streep trok
en dat nog wel binnen l minuut (2—0). Bijzonder
spannend was ook de wedstrijd tussen Hannink uit
Winterswijk en Warken II (C-klasse), welke door de
Winterswijksc ploeg moest worden gewonnen wilden
zij de kampioensvlag hijsen in hun afdeling. Na veel
strijd moest Warken het hoofd buigen.
De uitslag van dit laatste toernooi was als volgt:
Klasse A: 1. Bruil I, Ruurlo, 6 punt (dagprijs, grote
lauwertak); 2. Heure I, Borculo, 6 punt; 3. Medler I,
4 punt; 4. Warken I, 2 punt; 5. Medler II, 2 punt.
Klasse C: 1. Hannink I, Winterswijk, 4 punt; 2. Jonge
Kracht Meddo 2 punt; 3. Warken II, O punt.
De eindstand van de bondscompetitie voor 1964 is
thans als volgt:
Klasse A: 1. Medler I, Vorden, 43 punt; 2. Bruil I,
Ruurlo, 39 punt; 3. Heure I, Borculo, 36 punt; 4.
Warken I, Warnsveld, 16 punt; 5. Medler II, Vorden,
6 punt.
Klasse C: 1. Hannink l, Winterswijk, 36 punt; 2.
Warken II, 28 punt; 3. Medler III, 2 punt.

KERKDIENSTEN zondag 4 oktober

H er u. Kerk
8.30 uur Ds J. H. Jansen
10.05 uur Ds Bregman van Lochem, Jeugddienst

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerlf Kranenburg
8 uur H.Mis; 10.45 uur Hoogo^.
In de week elke dag v.m. 7 e^B uur H. Mis.

R.K. Kerli dorp
8 uur H.Mis; 10.45 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedge^^n)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.

Vanaf zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.

BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.

Vrijdag waren 59 biggen op de markt aangevoerd.
Prijzen van f 5 6 . — tot f64 . —. Er was trage handel.

BURGELIJKE STAND van 23 t.m. 29 scpt.
Geboren: z. v. J. B. Krabbenborg en B. A. Hartman;
z. v. W. J. Sarink en G. A. van Til.
Ondertrouwd: G. Eskes en H. G. Lenselink; G. J.
Goossens en H. W. J. Lichtenberg.
Gehuwd: O. L. G. Millet en W. E. Mijnhardt; A. G.
Duin en H. L. Bakx.
Overleden : E. Jacobsen, vr., 78 jr. echtg. v. P. Jansen;
T. G. Gebbink, vr., 83 jr., wed. v. H. J. Aalbers; W.
C. Arriëns, m., 81 jr., echtg. v. A. E. M. Nilssen; H.
J. Oortgiesen, m. 81 jr., echtg. v. A. Gr. Obbink,
overleden te Zutphen.

A.s. zondag 4 oktober

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. C. J Bregman, Lochem
Onderwerp:

Open gesprek
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.

In zaal Eskes werden voor de onderlinge tlamcompe-
titie van D.C.V. de volgende wedstrijden gespeeld:
Klein Bramel—Brinkman 2—0; Breuker—ter Beest
1—1; De Boer—Wiersma Sh. 2—0; Klein Brinke—
Jansen O—2; van Dijk—Wansink l—1; Esselink—
Wentink 2—0; Geerken—Viering 2—0; Hulshof—C.
van Ooyen 2—0; P. van Ooyen—Mennink 2—0;
Lammers—Oukes l—1; Maatman—Roozendaal 2—0;
Nijenhuis—Wiersma Jr. 2—0; Wiersma Sr.—ter Beest
1—1.

VOETBAL

Vorige week opperden we de veronderstelling dat
Vorden I de weg naar herstel gevonden scheen te
hebben. Niets is echter minder waar gebleken want
de geelzwarten kregen in de uitwedstrijd tegen S.H.E.
een verdiende 6—3 nederlaag te incasseren.
Vorden speelde met twee invallers. Ruiterkamp was
geblesseerd, terwijl Teerink, om welke reden dan ook,
weigerde te spelen. Zij werden vervangen door de
Greef en Klein Brinke. Dat hierdoor bij de geelzwar-
ten het verband in de diverse linies volkomen zoek
was is wel te begrijpen. De l inkervleugel van de thuis-
club Beumkes—van Reen bezorg^Me Vordense de-
fensie deze middag een nachtmer^^ Vooral de van
De Hoven afkomstige Beumkes was niet te houden.
De thijisclub had reeds binnen het kwartier de basis
gelegd voor de overwinning want op dat moment was
de stand reeds 3—0. Hierna slaagde Vorden erin zich
enigszins aan de druk te ontwortelen en het was
Eggink die de ruststand op 3—l^^auklc.
De thuisclub liep in de tweede heJWTnel uit tot 5—l,
waarna Buunk uit een voorzet keihard via de lat
scoorde 5—2. Nadat Eggink er nog 5—3 had ge-
maakt ging S.H.E. plotseling weer voetballen en het
was van Reen die de marge weer op drie doelpunten
bracht 6—3.
Vorden II bleef zondag ook in haar vierde wedstrijd
ongeslagen. Nu werd het bezoekende Steenderen II
met 4—2 geklopt. Vorden III verloor op eigen veld
met l—2 van Warnsveldse Boys II, hetgeen dan
tevens de eerste nederlaag voor de derde uitgave be-
tekende.
De uitslagen bij de junioren waren: Sp. Brummen A—
Vorden A 5—2; Ratti A—Vorden B 4—2; Warns-
veldse Boys A—Vorden C 8—1; Vorden D—A.Z.C.
D 1—1; Almen D—Vorden F 0—6; Vorden F—
Steenderen C O—2.
Zondag a.s. heeft Vorden I een vrije dag. Voor kop-
loper Vorden I I staat een interessante wedstrijd op
het programma nu het eveneens nog ongeslagen Zut-
phen III op bezoek komt. Vorden III gaat in Zutphen
op bezoek bij Hercules. Deze wedstrijd zal worden
gespeeld op het oude voetbalveld van de vereniging
„Zutphen". Vorden IV speelt om twaalf uur thuis
tegen C u pa II.
Het juniorenprogramma luidt als volgt: Vorden A—
Wilh. SSS B; Sp. Brummen F—Vorden E.
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Denkt u aan de

brei- en
modeshow ?

Woensdag 7 oktober
8 uur in hotel Bakker

Kaarten in de zaak
verkrijgbaar

H. LUTH
Nieuwstad 4, Vorden

l

mode
van 12

tot 24 uur!
Kijk, een tikje sportief. En een ietsje ge-
kleed. Zodat deze zuiver wollen weve-
nit japon altijd en overal modieus kan
worden gedragen. De zeer zorgvuldige
afwerking blijkt onder andere uit rok
en bovenstuk die beide geheel gevoerd
zijn.

f 74,5O

MODEHUIS

OUD BURGEMEESTER ARRIëNS OVERLEDEN

Zondagmorgen in de vroegte is de oud-burgemeester
van Vorden de heer W. C. Arriëns op Huize ,,De
Kiwi" overleden. Hij mocht de hoge ouderdom van
81 jaar bereiken.
Willen» Cornelis Arriëns werd op 12 februari 1883
te Gorinchem geboren. Voor hij in Vorden burge-
meester werd kwam de overledene uit Angerlo, waar
hij het burgemeestersambt van 1910 tot okt. 1918 be-
kleedde. Voordien was hij werkzaam op de gemeente-
secretarie van Rheden te De Steeg.
In de raadsvergadering van 12 oktober 1918 werd hij
als burgemeester van Vorden geïnstalleerd. Dit ambt
vervulde hij tot 13 oktober 1944 toen hem door de
bezettende macht ontslag werd verleend.
Woensdag 30 september is zijn stoffelijk overschot op
de Algemene begraafplaats alhier ter aarde besteld.

SUCCESSEN OP KRINGDAG J.B.T.B.

Op de jaarlijkse Ploegwedstrijd van de Kring ,,de
Graafschap" der J.B.T.B., welke dezer dagen op het
bedrijf van de heer J. Stapelbroek te Wichmond werd
gehouden behaalde de heer H. Helmink, Delden een
9e prijs en de heer D. Woltering, Onstein een lle pr.
Er werd geploegd met trekkers en paardeploegen.



Veescheren
Wilt u uw koeien deze
winter goed schoon
kunnen houden

Laat ze dan scheren
door A. J. MAKKINK

Opg. zo sp. mog. bij

H J Brinkerhof, C 48
Vorden. Telef. 1674

Te koop 2 geslacht-
rijpe fokzeugjes.
A. J. Klein Ikkink,

Veldwijk C 143

Te koop gevraagd:
nuchtere stierkal veren
voor het mesthok.
Boers' Vee- en var-
kenshandel, Zutph.se-
weg C 67d, Vorden

Tel. 1408

Te koop zware BIG-
GEN, w.o. B.B.zeug-
jes van B-j- moeder.
Maalderink, „de Kets"

Vierakker

Te koop een goed be-
vleesde guste KOE.
L. E. Steeman, B 5.

Te koop M.R.IJ. drag.
VAARS, m. goede
melklijsten. H. Tjoonk
„Garmel", Tel. 1268

Een drag. VAARS te
koop, 7 okt. a. d. teil.
en ROGGESTRO.
W. Kreunen, Mossel

D 40

9 BIGGEN te koop.
A. Poterman,

bij Buitenzorg

Te koop een jongens-
pakje, en 'n overjas, v.
leeft. 10-12 jr. en een
meisjes wintercoat, Ift.
14-16 jr. Adr. te bevr.
Bur. Contact.

Gevraagd:

flinke jongeman
leeftijd 16-20 jaar

Houtwarenbedrijf

Klein Kranenbarg
Wichmond

Moderne
damestassen

Aparte
byoux

R. J. Koerselman

Bestellingen voor

kool en andijvie
worden weer aangenomen.

Verder zijn we ruim gesorteerd in alle
soorten bloembollen voor kamer en tu in

Gebr. Kettelerij
Zutphensew. 54, tel. 1508

A s. woensdagmiddag van
1-5 uur ontvangen wij

EIKELS
Hollandse en Amerikaanse

Remmers
Nieuwstad - Vorden

MODINETTES
gevraagd voor

Uniform- en kledingateliers

Th. F. Seesing & Zonen
KEYENBURG
Ook hebben we nog plaats voor nette
meisjes, die opgeleid wensen te wor-
den tot modinette

Hoog loon
Goede sociale
voorzieningen

Gezellige werkkring

Buskosten worden ver-
goed. Eventueel ook
rij wiel vergoeding.

Bel even 05753-1641
of 1642 en we komen u
vrijblijvend bezoeken.

Zegelkorting
Bij 2 pakjes Spar thee 42 et
Bij 2 Gelderse rookworsten 48 et
Bi) 2 zakjes hagelslag (melk) 42 et
Bij 2 zakjes hagelslag (puur) 41 et
200 gram boterham worst 60 et - 12 et
1 pak calypsowafels 65 et - 13 et
200 gram St. Nicolaasschuim 58 et - 12 et
2 zakken droogkokende rijst 100 et - 20 et
l zak marokkaantjes 78 et - 8 et
l banketstaaf 59 et - 6 et
l advocaatreep gratis bij 4 gevulde repen.
10 van Nelle theebuiltjes 39 et
l mandarinokoek van 89 et nu 79 et
l fles Andy 145 et, spons gratis
l fles tapijtshampoo 195 et, spons gratis
Bij 2 pakken Persil ideaal 150 et, l bus Pril voor 49 et

REMMERS
Zelfbediening

DR SPAR
KOPEN RIJ Dt SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram spek 100 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gekruide ham 80 et
200 gram ontbijtspek
200 gram plokworst

80 et
90 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Boerenleenbank
Kranenburg

A.s. dinsdag 6 okt.

is de bank de

gehele dag

GESLOTEN

edelweiss

medaillon

anemoon

anemoon, medaillon, edelweiss én strepen
zijn de prachtige kleurrijke borduurmotie-
ven verwerkt in de gloednieuwe collectie

Cinderella fantasielakens

• met de zwart-op-wit garantie van Span-
jaard • met het Gouden Keurmerk van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Verkrijgbaar bij:

Modehuis

€E^ Cinderella
.J

6P/44-167

Pracht kollektie

WINTERPAKJES
en

JAPONNEN
Ook in de grote
maten een ruime
sortering

Komt u eens
kijken bij

Looman
VORDEN

Te koop, elke zaterdagmorgen alle soorten

APPELEN
Fruitteeltbedrijf Medler

Komt vrijblijvend kiezen en keuren

Vesten pullovers
rokken en blouses
nieuwste modellen, moderne
teleurstel l ingen en laag in prijs

Deze week dubbele Animozegels hierop

A. J. A. HELMINK

Omdat het
zo lekker is

wordt er zoveel
brood van

gegeten

Waar zijn uw kinderen?
Bij de buren!

U denkt ,,het moet er nu
maar eens van komen".
Juist nu de winterdag komt
genieten u en de kinderen
van uw eigen huisbioscoop.

TELEVISIE
al voor een prijs van f 728,—

Vraag vrijblijvend demon-
stratie bij u thuis.

Televisie - radio

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Siemerink
Vorden

Fielscape's
en poncho's met capuchon

Nylon regenjassen,
sportieve coupe,
prachtige kleuren,
klein, opvouwbaar
en sterk.

Regenpakken en broe-
ken, nylon en linnen
geplastificeerd.

fa. Hartens
wapen- en sporthandel
Zutphenseweg 15a

DIEPVRIEZERS

ZIJN
SNELVRIEZERS

U kunt ze zien bij

G. Emsbroek & Zn c.v.
Zutphenseweg 5

VORDEN

f7.65 per fles

KEUNE

Wij leveren alle
HOMOEOPAÏISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
JLaxnbeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende •
druppels

naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

EETAARDAPPELS
Pimpernel
te koop. H. Tjoonk,
„GarmeP, Tel. 1268.

Te koop de helft of
vierdels van een dikke
KOE. H. J. Pardijs,

Mossel D 113

Geschikt te koop" 25
jongeW.L.HENNEN
reeds aan de leg en
WALNOTEN.
Wecnk „op Weenk",

Linde



Voor de vele blijken
van belangstelling tij-
dens de ziekte en het
overlijden van onze
beste vader en groot-
vader

J. H. Merkhorst

zeggen wij hiermede
hartelijk dank.

Ruurlo:
J. H. Kamperman-

Menkhorst
B. H. Kamperman
Vorden:
M. Menkhorst
Rozendaal-G.:
W. A Menkhorst
W. J. M. Menkhorst-

Menkhorst

Vorden, oktober '64
Almenseweg 45

Gevraagd een

CONCIËRGE
voor het gebouw Irene

Inlichtingen bij
J. B. Scholten

't Hoge 22, Vorden

Coupeuze vraagt
NAAIWERK

H. K. v. Gelreweg 34

Vermist: „BUNTIE"
langharig bruin klein
tekkeltje. Tegen belo-
ning terug te bezorgen
bij fam. Schotsman,

C 100

Te koop WALNO-
TEN. G. J. Bonk,

bij de wasserij

WRINGER met bok
te koop. H. G. Stapper
Burg. Galléestraat 15.

Vorden

OPEL Rek.'64 te koop
G. Seesing. Burg. Gal-
léestraat 14, Tel. 1414

Wegens vertrek te
koop, 2 Solex brom-
fietsen, 4 huish.kasten,
ledikanten, brandhout,
l damesrijwiel,
H. G Albers, Dorps-
straat 15.

Te koop winterandij-
vie, goed v. inmaak,
A. Winkels, Almense-
weg 40, Vorden.

Te koop Shetlandse
PONY, hengstveulen
zwart. J. W. Heersink,
E 23 Vorden

Te koop jonge KO-
NIJNEN, „Hollander-
tjes", A. J Kok,

Ruurloseweg D 18b

Geen
natte bedden meer

„URI-STOP"
het allernieuwste wekt
apparaatje, voorkom-
en geneest

BEDPLASSEN!

„URI-STOP"
is medischgoedgekeurd
en geschikt voor per-
sonen van 6 jaar en
ouder

„URI-STOP"
wordt onder nacht-
kleding gedragen, on-
zichtbaar voor derden.
Komt u eens met ons
praten, geheimhouding
verzekerd.

„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal

Gedipl. Drogist

Johan Lambertus Wassink
n A
K H
y Johanna Alberta Poterman y

X hebben de eer u, mede namens weder- X
X zijdse ouders, kennis te geven van hun V
W voorgenomen huwelijk, waarvan D.V. W

H de voltrekking zal plaats hebben op i
woensdag 7 oktober a.s. om 11 uur ten r
Gemeentehuize te Warnsveld.

Kerkelijke inzegening om 3 uur in de i
Herv. kerk te Warnsveld door de wel- Q

X
X

X rtuuno, „ fiaiemaac D oj
.. Warnsveld, „de Viersprong"
X Oktober 1964

Toekomstig adres: „de Viersprong'
Vordenseweg 31, Warnsveld

W Receptie van 4 — 5 uur in café de Pauw w
te Warnsveld

Heden overleed, tot onze grote droef-
heid, onze beste broeder en zwager

HENDRIK JAN OORTGIESEN
echtgenoot van A Groot Obbink

op de leeftijd van 81 jaar.

Familie M Bargeroan
„ G J. Haverkamp
„ G. Oortgiesen
„ A. Bargeman

Vorden, 23 september 1964

Heden overleed na een langdurig lijden
voorzien van de H. Sacramenten, onze
lieve moeder

THEODORA GARDINA GEBBING
weduwe van

Hendricus Johannes Aalbers

geboren 24 april 1881 te Steenderen.

Haar dankbare kinderen:
fam. Dostal-Aalbers

kleinkinderen:
fam. Scholten-Dostal
fam. Dostal-Siemes
J. Dostal - Irene
A. Dostal - Carolus

achterkleinkind :
Renate

Vorden, 27 september 1964
Lindeseweg E 102 c

De begrafenis heeft woensdag 30 sep-
tember plaatsgehad op het R.K. Kerk-
hof te Kranenburg.

Heden overleed, tot onze droefheid,
mijn geliefde Man en mijn Vader, de
Edelachtbare Heer

WILLEM CORNELIS ARRIËNS
oud-burgemeester van Vorden

echtgenoot van A E. M. Nilssen

eerder weduwnaar van Vrouwe
Eduarda Gijsbertina Jacoba v. Heioma

op de leeftijd van 81 jaar.

Ranheim bij Trondheim:
A. E. M. Arriëns-Nilssen

Vorden:
A. D. W. C. Arriëns

Vorden, 27 september 1964
„de Kiwi"

De begrafenis heeft woensdag 30 sep-
tember op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gehad.

K. H. de Vries, arts
Dinsdagen 6 en 13 oktober

geen apart spreekuur
voor a.s. moeders, wegens vakantie van

dokter Lulofs

X Zondag l l okt. hopen wij ons 25-ja-
^ rig huwelijk te herdenken. ^

M. J. Kroneman
J. C. Kroneman-Jörissen /

Vorden, oktober 1964
Burg. Galléestraat 9

X Receptie zaterdag 10 oktober van 2- X
X 3.30 uur in Zaal Lettink X
ü {j

Geachte klanten
Wegens vertrek naar Markelo, delen wij u
mede, dat met ingang van l oktober geen
werk meer wordt aangenomen, ook geen
hoefbeslag. Het lopende werk wordt afge-
maakt tot l november.

G. Kuipers
Smederij Harmsen, Noordink

Hierop aansluitend, delen wij u mede dat
de winkel en de smederij voor het verrichten
van kleine werkzaamheden en de verkoop
van artikelen, geopend blijft .

H. J. Lenderink-Pellenberg

het
warmste
vuur.

Fina

de haardolie
van

Nederland N.V.

verkoopadressen:

Brandstoffenhandel G. Weulen Kranenbarg
Vorden - Ruurloseweg 47 - Telefoon 05752-1217 rj&_

(FINÜ

Voor uw liefste natuurlijk
het beste. Alles hiervoor
vindt u bij ons. Zie speciale

baby-etalage

A. J. A. HELMINK

yan tien tot tachtig
kiest kort

en krachtig
voor verven:

RALSTON,
lVV 'M voordelig én prachtig!

Volop voorraad bij:

H. WEUSTENENK
't Hoge 31 — Vorden

ECHTE KOOPJES
IN ALBERS' ZELFBEDIENINGSZAAK

Anton Huninks rookworst ±250 gram 109 et
Ter introductie hierbij:
l grote zak zuurkool ±750 gram voor 25 et

Ze zijn er weer!
De echte chocoladebeestjes 200 gram 98 et
Jamaica rumbonen, iets fijns, 250 gram 98 et
Fondant borstplaat 200 gram 49 et
3 zakjes drop naar keuze 59 et
11 chocoladerepen voor 98 et

Litersblikken aardbeien op sap slechts 139 et
Blikjes f ru i t : aardbeien, ananas, framboosjes,

3 blikjes voor 159 et

Roomzachte slasaus, nu per grote fles 59 et
Haas augurken, de echte mooie, per pot 89 et
Doperwten middelfijn, litersblik voor 89 et
Anton Huninks soepballen, 2 blikjes voor 119 et
Krul vermicelli, 500 gram voor 49 et

Nog volop drieling en grote pakken Sunil
met 40 et reductie

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker, l grote rol chocolade Prins 79 et

300 gram lekkere zoute pinda's voor 49 et,
bij elk pak Hotel Goud Koffie

Onze enorme theereclame, dit komt nooit weer,
profiteert hiervan !|

Hotel Goud thee per 100 gram 75 et
elk 2e pakje 65 et
elk 3e pakje 55 et
elk 4e pakje 45 et
elk 5e pakje 35 et

dus 500 gram thee voor 275 et

Bij elk zakje, pakje of blikje soep,
l zakje gedroogde soepgroente voor 5 et

Boterhamworst 200 gram
Boerenmetworst 150 gram
Rookvlees 150 gram

65 et
69 et
89 et

Nieuwe oogst peulvruchten, alles de beste kwalitei t!
Groene erwten per pak a 500 gram 39 et
Spliterwten „ „ „ „ 49 et
Bruine bonen „ „ „ „ 59 et
Witte bonen „ „ „ „ 59 et
Capucijners „ „ „ „ 39 et
Ter introductie deze week bij elke 500 gram,

l zakje erwtensoepgroente voor 19 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

SPORTMODE
VRIJETIJDSKLEDING

Nylonjacks, gestikte ruiten, aan beide kanten te dragen,
met heerlijk warme isothermyl gevoerd, moderne kleuren.

En daarbij passen de vlotte pantalons van soepel He-
lanca, in vele nieuwe kleuren.

Echte Noorse wollen sokken en kousen, van het
Noorse fabrikaat JANUS.

Zeer mooie sjaals in wol en zijde.

Truien, vesten, pullovers, twinsets, in wol of draion,
schitterende kleuren en dessins.

Suède lederen ski-wanten, sterk en warm.

Martens
Wapen- en Sporthandel Zutphenseweg 15a



Opening Nutsbibliolheek
Vrijdagavond van 7 tot 8.30 uur. Voor
kinderen vrijdagmiddag van 3.30 tot 4.30
uur, ze kunnen voor de ouders ook boeken
mee krijgen.

ZATERDAGS GESLOTEN

ZE ZIJN ER WEER!

Moderne TV-tafels
met onder- en bovenblad

van 39,95 deze week 33,95
Radiotafels eveneens
met onderblad nu 27,50

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Zondag 4 oktober

RATT11 - O.B.V. 1 (Apeldoorn)
AANVANG 2 UUR

Verloting Nutsfloralia

De hoofdprijs van Nutsf lora l ia is gevallen
op nr. 121. De trekkingsli jsten hangen, be-
halve bij het Nutsgebouw, waar ook de
prijzenlijst hangt, bij sigarenmag. Eijerkatnp
en bij alle v i j f scholen.
De prijzen zijn deze week af te halen bij 't
Nutsgebouw en daarna tot l november '64
bij de heer Koop aan de Zutphenseweg,
naast garage Tragter. Na deze datum ver-
vallen de prijzen aan Floralia.

„Gems" gemerkte elektrische lampen
voorh. 40 en 60 w

p. l st. f 0,65
p. lOst. f 6,—

75 w 150 w 200 w

f 0,80 f l , — f 1,50
f 7,50 f 9,^- f 13,-

Speciaal voor H.H. veehouders

aut. snelw. elektr. koelinstallatie voor melk.
Toonz. Burg. Galléestr. 48, open 9-12 en
13-17 u. G. EMSBROEK vert. der Haupt-
ner art. v. d. veeverzorging. De bekende
Hauptner elektr. snelscheermach. type HE-07

Zaterdag de gehele dag

gesloten
dus vrijdag bestellen

en halen

Hanen f 1.60 per % kg
Kippen f 1.25 per % kg

Poeliersbedrijf „R O V O"
Rossel tel. 1283
Robbertsen tel. 1214

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

WEDSTRIJDMIDDAG JONGEREN

Zaterdagmiddag werd op een terrein van de heer H.
Tjoonk ,,'t Garmel" voor de jongeren van de plaatse-
lijke afdelingen van de B.O.G., J. B.T.B, en C.J.B.T.B.
een wedstrijdmiddag gehouden. Dit bestond o.m. uit
wedstrijden in veebeoordeling, varkensbeoordeling,
trekkerbehendigheid etc.
Bij de varkensbeoordelingswedstrijd trad de heer
Smeenk, inspecteur Varkensstamboek, als jury op. De
uitslag was l A. J. Oltvoort; 2 J. Eskes; 3 A. J. Vrug-
gink.
Bij het „gewichtschatten" moesten de deelnemers het
gewicht schatten van 2 baal hooi (los geschud); gewicht
schatten van 5 biggen van 4 weken; wat het gemiddelde
vetgehalte van zeugemelk is; wat de gemiddelde pro-
duktie per lactatieperiode (8 weken) is van een tweede
worps zeug met een normale toom biggen (10 biggen).
Jurylid was hier wederom de heer Smeek. De uitslag
van deze wedstrijd was: l B. Haanschoten; 2 D. Wes-
selink; 3 H. G. Dijkman.
Bij de veebeoordeling M.R.IJ. trad naast de heer Smeek
de heer Geessink uit Eibergen als jurylid op. De heren
Tjoonk en B. Voskamp „Voskuil" hadden voor deze
wedstrijd enkele van hun koeien beschikbaar gesteld.
De uitslag van de wedstrijd was: l B. Abbink; 2 H. G.
Dijkman; 3 J. Eskes.
De heer H. Nijenhuis van de Voorlichtingsdienst uit
Vierakker was jurylid bij de trekkerbehendigheidswed-
strijd. Hier was de uitslag: l J. Koning; 2 J. Poorter-
man; 3 D. Bogchelman.
Na afloop reikte de heer J. Pardijs de prijzen uit die
bestonden uit waardevolle gebruiksvoorwerpen. Hij
bracht tevens dank aan de verschillende instanties die
deze middag mogelijk hadden gemaakt door een sub-
sidie beschikbaar te stellen.

UITSLAGEN NUTSFLORALIA

Wedstrijd stekplartten schoolkinderen: 1. Gerrit Wen-
tink; 2. Hennie Kettelarij; 3. Dinie Memelink; 4. An-
neke Hazekamp; 5. Gertie Wullink; 6. Marjanne Go-
tink; 7. Elly Tiessink; 8. Bennie Tiessink; 9. Gerrit
Kettelarij 10. Jan Voskamp; 11. Antoinette Pardijs;
12. Jannie Fokkink; 13. Henk Arfman; 14. Annie
Steenbreker; 15. Johan Dekkers; 16 Hannie Dccanije;
17. Gerda Gotink; 18. Bertie Beek; 19. Elly Fokkink.
Wedstrijd stekplanten groteren: 1. mevr. Gotink van
het Addink; 2. mevr. Flbrink-—Wevers: 3. mevr.
Haverkamp—uithuis . l£igcn gekweekte p lan ten : 1.
Johan Aartsen en M al t ie Kennen; 2. mevr. Koning—
Memelink; 3. mevr. Weustenenk—Tjoonk: 4. mevr.
Sspiegelenberg; 5. mevr. Jenny Kornegoor. Higen ge-
kweekte bloemen: Fervolle vermelding mevr . Aalde-
rink.
Wedstrijd voor cursisten (gewoon bloemschikken),
kleine vazen: I. mej. J. Brandcnbarg; 2. mej. C.
Nipius; 3. mevr. Hogendoorn. Grote vazen: 1. ( aro-
lien Klein Lebbink en 2 tweede prijzen voor mevr.
Hogendoorn. Bakjes: 1. mevr. Norde—Grotenhuis;
la. Marietje Groot Jebbink; 2. Carolien Lebbink; 2a.
mevr. Lubbers; 3. Narda Wesselink; 4. F.IIy Leyen-
dekker; 5. Marietje Groot Jebbink. Fantasiestukjes
groot: 1. mevr. Hogendoorn; 2. Gerrie Knoef. Fanta-
siestukjes klein: 1. Flly Leyendekker; 2. Willemien
Groot Jebbink.
Wedstrijd voor cursisten (Japans bloemschikken).
Kleine vazen: 1. Willemien Groot Jebbink; 2. mej.
C". Nipius. Grote vazen: 1. Marietje Groot Jebbink.
Bakjes: 1. Dinie Voskamp; la. mevr. Wesselink—
Bulten; 2. mevr. M. Norde—Grotenhuis; 2a. mevr .
M. Norde—Grotenhuis; 3. mevr. Grotenhuis—Boers:
4. Mineke Voskamp; 4a. mevr. Arfman—Regelink.
Schalen: 1. Dinie Voskamp.
Wedstrijd voor groteren. Kleine va/.cn: I. mevr. Hul-
steyn—Masselink; 2. mevr. Koning—Memelink; 3.

' mevr. Hulsteyn—Masselink; 4. Rieki Groot Wassink:
5. mevr. Wuestenenk—Janssen; 6. mevr. Lenselink—
Groot Bramel; 7. Gerrie Klein G e l t i n k . Grote va/en:
1. mevr. Hoetink—Klein I k k i n k ; 2. mevr. Eckhart—
Smit; 3. mevr. van Arkel—Oosterhoff; 4. Genie
Knoef; 5. mevr. Haverkamp—Olthuys; 6. mevr. van
den Berg; 7. mevr. Wuestenenk—Janssen. Bakjes: 1.
mevr. Haverkamp—Olthuys; 2. Martin Spiegelenberg;
3. mevr. Groot Jebbink—Memelink; 4. mevr. Haver-
kamp—Olthuys; 5. Martin Spiegelenberg; 6. Gerrie
Knoef; 7. Martin Spiegelenberg; 8. mej. Schiphof; 9.
mevr. Gotink—Voskamp; 10. mevr. Wuestenenk—
Jansen. Fantasiestukjes groot: 1. Martin Spiegelenberg;
2. Martin Spiegelenberg; 3. Gerrie Knoef; 4. mej.
Schiphof; 5. Jan van Ark; 6. Martin Spiegelenberg;
7. Jkvr. van Zuylen van Nyeveldt. Schalen: 1. mevr.
Hulsteyn—Masselink; 2. mevr. Hulsteyn—Masselink.
Wedstrijden bouquetten droogbloemen: 1. Mar t in
Spiegelenberg; 2. Ca^üen Klein Lebbink; 3. mevr.
Wagenvoort—Memel^R 4. mevr. Kuyper—Olthuys.
Fantasiestukjes b.v. sprookjes enz.: 1. Elly Stegeman;
Boukje Wiersma, Bennie Groen; 2. Henk Lubbers,
Hennie van Ark, Gerard Geerken; 3. Joke Banning;
4. Jannie Klein Bramel, Ina Klein Bramel, Warna
Schuppers. Tuintjes in miniatuurvorm: 1. Herbert
Zeevalkink; 2. Anj^^rdijs, Lientje Bargeman; 3.
Ria Hoetink, Jennie^R-negoor; 4. Ina Voorhorst; 5.
Rietje Kreunen, Tonnie Bloemendaal. Veldbouquetten
voor groteren: 1. Martin Spiegelenberg; 2. Jans Bran-
denbarg; 3. mevr. Wuestenenk. Veldbouquetten voor
kinderen: 1. Annie Arfman, 2. Cathrien Regelink; 3.
Hermien Pellenberg.
Paddestoelen voor kinderen: 1. Erik Koning; 2. John
van Dijk, Ludolph de Vries; 3. Jannie Weenk; 4. Wim
Zweverink, Bertus Zweverink; 5. Anneke, Ans en
Henk Arfman; 6. Henk Voskamp; 7. Tinie Voskamp;
8. Greetje Verkerk; 9. Gozien Lenselink; 10. Herman
Kettelarij; 11. Francien de Jong en Wilma Kamper-
man; 12. Betsie Bargeman.
Wedstrijd in het maken van kettingen enz.: 1. mevr.
Klein Lebbink—Vruggink. Idem, voor kinderen: L,
2. en 3. Lidy Koning; 4. Heleentje Verkerk.
Wedstrijd eigen gekweekte Dahlia's: 1. mevr. Lense-
link—Groot Bramel; 2. mevr. Voskamp—Hemeltjen;
3. mevr. Groot Jebbink—Memelink.

BEDRIJ FSVERZORGING

NUTS-FLORALIA
BLOEMENTENTOONSTELLING

Vrijdag en zaterdag j.l. vond in het Nutsgebouw d
jaarlijks terugkerende bloemententoonstelling „Nuts
Floralia" plaats. Er was dit jaar een enorm aantal in
zendingen. Van de cursisten in het bloemschikken reed
37 inzendingen, welke alle in Hollandse en Japans*
stijl waren gemaakt; een prachtig geheel. Ook de vijve:
in het midden van de zaal, gemaakt door de heer Haver
kamp uit Zutphen, genoot veel belangstelling evenal
de bamboestok waarin hij bloemen en bessen had ver
werkt. Door liet bestuur was een grote Moemenshow
ingebracht voorstellende „Het heden en het verleden'
waarin dorsvlegel en hooivork mooi waren v e r w e r k t
De ko f f i ekamer van het Nut was door de f i r m a K e t t c
Icrij, hoveniersbedrijf a lh ie r , in een ware bloemenlust-
hof herschapen. In een woord ,,af".
Ook door de kinderen waren mooie bakjes en/, met
paddestoelen vervaardigd. Als attractie waren een rad
van avontuur en een werpspel aanwezig. De jury be-
staande u i t : mevr. ' l iedeman, Apeldoorn, mevr. Van
Arkel, Vorden, arch. Bakker, Vorden. de heer Bakker
uit Warnsvcld, mevr. Turfboer, mevr. Brandenburg,
de heren Wesselink (Kamphuizen), de Rijk en Derksen
Sr. allen te Vorden, had dan ook geen benijdenswaar-
dige taak te vervullen om uit al dit moois ieder stuk
naai ' zijn j u i s t e waarde te schatten.
Zaterdagavond bij de pri jsuitreiking bracht de heer
Wesselink in zijn functie als voorzitter van het Nut de
inzenders dank voor de vele inge/onden bloemstukken.
In totaal waren er 490 inzendingen, hetgeen beduidend
meer was dan vorig jaar.
Verder werd de jury dank gebracht, terwijl de heren
Kettelar i j , Koop en Haverkamp voor hun bijdrage aan
deze floralia een enveloppe met inhoud in ontvangst
mochten nemen. Voor degene die het hoogst aanta l
punten voor een in/.ending behaalde was weer de wis-
selbeker beschikbaar gesteld. Deze werd gewonnen
door M a r t i n Spiegelenberg, doch deze was zo sportief
hiervan af te zien daar hij in het „vak" zit. De wissel-
beker ging nu naar mevrouw Hulstein-Masselink, ter-
wijl Mart in Spiegelenberg een enveloppe met inhoud in
ontvangst mocht nemen.
Door de cursusleider, de heer Tiedeman uit Apeldoorn,
waren twee speciale prijzen beschikbaar gesteld voor de
twee beste cursisten. Deze werden bij monde van de
heer Wesselink uitgereikt aan mevr. Hogendoorn en
mevr. Norde-Grotenhuis.

De vereniging Bedrijfsverzorging Vorden—Warnsveld
hield in café „De Boggelaar" een goed bezochte leden-
vergadering. In zijn openingswoord wees de voor-
zitter, de heer A. G. Mennink, op de grote groei van
de vereniging. Stond men in het begin wat schuw
hiertegenover, thans wordt er voor 75 pet. gebruik
van gemaakt. De bedrijfsverzorger, de heer Suzebeek,
werkt tot volle tevredenheid, wat het bestuur tot blijd-
schap stemde. Met het oog op de slechte uitkomsten
van de varkens- en kippenhouderij was het basis-
tariefloon voor 1963 zo laag mogelijk gesteld. Niet-
tegenstaande de diverse subsidies is het toch wenselijk
dat de vereniging berust op een gezonde financiële
basis, aldus spr.
Uit het verslag van de secretaris, de heer H. J. Beren-
pas, bleek dat het aantal leden 252 bedroeg (op l mei
1964) dank zij de ledenwerfactie. Nadat in oktober
1961 door de drie standsorganisaties tot oprichting
was besloten ging men officieel l mei 1962 met 70
leden van start. Het ledental beweegt zich weer in
stijgende lijn.
De administrateur, de heer J. W. Addink, kon een
klein nadelig saldo meedelen.
Besloten werd de verplichte vergoeding, het z.g.n.
basistarief, ingaande l oktober a.s. van ƒ 1.50 op
ƒ 2.— per uur te stellen bij een inkomstengrens van
ƒ 6000.—.
De contributie bleef op ƒ 10.— terwijl na l oktober
ƒ 10.— intreegeld van nieuwe leden zal worden ge-
heven.
Tot leden van de kascommissie werden benoemd de
heren Ruesink, Haneveld en Holtslag.

SCHAPENFOKVERENIGING

De Schapenfokvereniging „Vorden & Omstreken" za
op zaterdag 3 oktober haar jaarlijkse Schapenfokdag
houden nabij café „de Boggelaar" te Warnsveld. Hier
toe werd besloten op de jaarvergadering die dezer dagen
in café „Java" te Vierakker werd gehouden en waar
voorzitter de heer M. b^fcotink, Leesten ruim 50%
der leden kon verweiko^R. Hij memoreerde de uit
stekende resultaten die de vereniging had behaald op
de Schapenfokdagen te Den Bosch en te Zutphen.
In den Bosch wist men 2 eerste prijzen te behalen en
een 2de prijs. Het succes in Zutphen was ook bijzonder
groot: 24 eerste prijzen,^^ tweede prijzen en enkele
derde prijzen, voorwaar •Èuitstekend resultaat.
Uit het jaarverslag van de secretaris de heer B. Peters
Leesten bleek, dat het ledental weer stijgende is en meer
dan 40 bedraagt. Ook het financiële verslag van pen-
ningmeester de heer G. J. Memelink, Toldijk sprak van
een gezonde toestand. Bij de bestuursverkiezing werden
de aftredende heren H. . Remmelink, Warnsveld en
M. H. Gotink, Leesten met grote meerderheid her-
kozen.

Hierna volgde een bespreking over de rammen der
vereniging door de heer H. Oortgiezen, uit Velp, in-
specteur van het Gelders Schapenstamboek.
Besloten werd het dekgeld als volgt te handhaven:
ƒ 15,— voor leden (inclusief weidegeld) en ƒ 17,50 voor
niet-leden (incl. weidegeld). De rammen zullen als volgt
worden gestationeerd: Ram No. 1531 bij G. W. Wieg-
man, Zutphen; Ram No. 1621 bij G. J. Memelink,
Toldijk en Ram No. 1635 bij M. H. Gotink, Leesten.
Voor de fokdag op zaterdag 3 oktober werden reeds
een 70 tal inzendingen ter vergadering opgegeven; er
wordt gekeurd in 13 rubrieken. De dieren moeten om
9 uur op het terrein aanwezig zijn, de aanvang is om
9.30 uur.
De secretaris deelde nog mede, dat in Zutphen een ooi
van het Oude en Nieuwe Gasthuis Warnsveld het
reserve-kampioenschap van Gelderland behaalde voor
1964.

OPENING NUTSBIBLIOTHEEK

In de openstelling van de Nutsbibliotheek is een hele
verandering gekomen. Door de vroegere sluiting van
de winkels op zaterdagmiddag heeft het bestuur be-
sloten de bibliotheek niet meer op zaterdagmiddag
open te stellen maar op vrijdag. Het bestuur dacht,
dat de lezers daardoor meer gelegenheid zouden heb-
ben om voor het weekend een mooi boek te halen,
want het wordt hoe langer hoe meer de gewoonte om
op vrijdagavond boodschappen te doen. Voor de kin-
deren zal het misschien, vooral 's winters, een be-
zwaar zijn en daarom wordt voor hen vrijdagsmid-
dag bibliotheek gehouden van half vier tot half vijf.
Zij kunnen ook voor hun ouders boeken meenemen.
Vrijdagsavonds is de bibliotheek open van 7—8Vz uur,
ook dan kunnen de kinderen boeken krijgen. Het be-
stuur heeft voor ƒ 100 nieuwe boeken aangeschaft, 24
romans, 18 detective romans, 16 ontwikkelingsboe-
ken, 21 oudere jongens en meisjes boeken, 15 kinder-
boeken en 6 ontwikkelingsboeken voor kinderen.
De boeken komen vrijdagavond in de uitlening.
Ook zijn er nog wat oude boeken te koop, die over
zijn van de vroegere erfenis van de heer van Hoek,
die verkocht worden voor 25 cent het stuk. Iemand
die zijn boekenbezit wil vergroten vindt er allicht iets
bij en moet maar komen kijken.

RATTI-NIEUWS

Ratti's eerste blijkt nog steeds haar evenwicht niet te
hebben gevonden, en kreeg zondag opnieuw een neder-
laag te incasseren, nu van het bezoekende CUPA I
uit Busloo bij Voorst.
De gasten beschikten over een stevige, goed combi-
nerende ploeg. Dit kwam na een kwartier tot uitdruk-
king door een hard schot van de Cupa-r.buiten het-
welk door Dostal werd weggeslagen, maar hierna voor
de voeten van de toestormende middenvoor terecht
kwam, die gemakkelijk kon scoren (O—1). R a t t i had
haar antwoord klaar. Uit een vrije trap wist de r.bin-
nen de bal handig in de rechterbovenhoek te plaatsen,
waarmee de stand ge l i jk werd ( l - I ) . Vi j f m i n u t e n
nadien verhoogde Rai l i haai voorsprong door een
prachtig schot van A. Lichtenberg, die een goed a.m-

ven pass kreeg van H. Ru tgc i s .
l en te ver opdringen van de verdediging uercl de
thuisclub noodlottig. He uiterst snelle ( 'upa- I .bu i ten
joeg de bal voor de tweede maal in het net (2—2).
Na de thee lieten de gasten het er niet bij z i t t e n en
oefenden op hun beurt een /ware d r u k u i t , dat na
tien m i n u t e n resulteerde in een doe lpunt (2 3) . I e
ver opdringen bezorgde Rat t i een nog grotere achter-
stand ( 2 — 4 ) . door ecu vol t ref fer van de vrijstaande
linksbuiten. Hoewel de opstelling hierna nog gewijzigd
werd had dit geen succes meer.
Rat t i II kon het ook niet bo lwerken in de u i twed-
strijd tegen CUPA 11; het werd 4—l voor de ( ' u p a -
reserves. H. Kasteel redde de eer voor de groen-wi t t en .
Het derde was vr i jaf .
Rat l i A speelde /aieidagmiddag een verdienstelijke
wcdvlr i jd tegen Vorden B. welke met 4-2 door de
groen-wit te jeugd werd gewonnen. Ook R a t t i B had
succes en kon twee pun t j e s bemachtigen door Socii B
net t e n 3—2 nederlaag weer h u i s w a a r t s te s turen.

A.s. zondag speelt R a t t i l wederom t h u i s nu legen
OBV uit Apeldoorn, de reserves en het derde zijn vrij.
Ratti A gaat naar Sp. Bnimmen B en Ra t t i B speelt
l i t tegen RKDVV B in Doesburg.

JAARVERGADERING B.O.G.

Onder leiding van haar voorzit ter , de heer Joh. Par-
dijs, hield de B.O.G. afd. Vorden in hotel ..Het Wapen
/an Vorden" een druk bezochte ledenvergadering.
De voorzitter sprak de wens uit dat alle leden zich
nu eens zouden inzetten voor het verenigingswerk in
het a.s. winterseizoen. Hij dankte namens het bestuur
de leden die hadden medegewerkt aan het opvoeren
van de Revue ter gelegenheid van het 50-jarig jub i -
leum van de afdeling in juli. Op 12 oktober a.s. zal
te Ruurlo de gewestelijke vergadering worden ge-
houden, terwijl op 27 en 28 november a.s. de jaar-
lijkse propaganda-feestavond in het Nutsgebouw op
het programma staat gezamenlijk met B.O.L.H., G.M.
van Landbouw en Plattelandsvrouwen. Ook dit jaar
zal weer een toneelstuk voor het voetlicht worden
gebracht. Verder wees spr. op het grote nut om de
Volkshogeschool te Eerbeek te bezoeken. De kader-
dagen „Met elkaar voor elkaar" zullen op 3, 4 en
5 dec a.s. plaats vinden.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J.
Weenk, kan worden medegedeeld dat de vereniging
thans 80 leden telt.
De penningmeester, de heer D. Wesselink, mocht een
klein batig saldo bekend maken.
De heer D. Eggink gaf als lid van de sportcommissie
een overzicht van de verrichtingen in het afgelopen
seizoen.
Bij de bestuursverkie/ . ing werden de heren B. Abbink
en J. Weenk, welke beide aftredend en niet herkies-
baar waren, vervangen door de heren J. Koning en
H. Wagenvoort. De voorzitter wenste genoemde heren
geluk met deze benoeming en hoopte dat zij met lust
en l ie fde aan het bes tuurswerk van de afdeling mogen
deelnemen.
Hierna vertoonde de heer H. Braakhekke uit Barchem
een groot aan ta l dia's met toelichting over varkens-
houderij, pluimveehouderij en coöperaties in E.E.G.
landen. Dit werd zeer gewaardeerd.
De ledenvergadering welke in oktober zal worden ge-
houden zal in het teken van „Sport en Spel" staan.

BIOSCOOP

Zondagavond laten Doris Day en James Garner de
bioscoopbezoekers genieten van een hoogst amusante
film, die de grootste zwartkijker zelfs aan het lachen
brengt door z'n vele gekke situaties. Het zal een ge-
zellige avond worden.

LAATSTE VISWEDSTRIJD „SNOEKBAARS"

Zaterdagmiddag hield de visvereniging „De Snoek-
baars" voor de laatste maal in dit seizoen een onder-
linge viswedstrijd waaraan door 24 personen werd
deelgenomen. Zij vingen gezamenlijk 153 s tuks vis
met een puntenwaarde van 1140. Bovendien werd er
veel vis beneden de maat gevangen zodat men over
„beet" niet had te klagen.
De uitslag was: 1. J. Krauts, 16 stuks, 133 punten;
2. Th. Fikelkamp. 11 stuks, 117 punten; 3. Joh.
Harmsen, S stuks, 116 punten; 4. H. Krauts , 21 s tuks ,
101 punten; 5. G. Sleuring, 13 s tuks , 98 punten; 6.
Joh. Fleming, K) stuks, 90 punten; 7. G. Dieks,
10 stuks, 77 punten; 8. J. Koster, 12 stuks, 73 punten;
9. J. Brinkerink. 5 stuks, 68 punten; K). A. J. Jansen,

stuks, 64 punten.

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350
Vordense gezinnen gelezen



1 oktober 1964

26e jaargang no. 27 Tweede blad Contact
Grote verkoop

Wij komen met e«n grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 5 oktober 1964
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vordcn

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspctjes, Motor-
Overalls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Ma-
rine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroe-
ken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoe-
nen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Ameri-
kaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 11.50. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 17.50.)

Partij nieuwwollcn Overhemden (spotkoopjc). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50<
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop I

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ring-
en steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-
sleutels, krikken, doppcn-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongens-
schoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge brui-
ne Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 17.50.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals f 6.95.

Kampeerartikelen, o.a. tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunje-
zakken, grondzeilen, vergassers, enz. enz.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld,
Telefoon 451 ENORME KEUZE*

Overalls
Manchester kleding - stofjassen
Witte vakkleding- kinderoveralls

DEGELIJK EN BETROUWBAAR
CONFECTIEFABRIEK G.H. KAYSER N.V.

ENSCHEDE (LONNEKER)

A. J. A. HELMINK
Vorden - Telefoon 1514

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging?
Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

5 '/2% rente
Inlichtingen: W.ter Haar

gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

voorPASFOTO'S
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217

onder de nylons.

Chic, flatteus
en elegant.
Duurzaam door
Resin Anti-
Ophaalfinish.
Verkrijgbaar in
de nieuwste
modekleuren
reeds vanaf 1.95

Vatana's van

TOP-KWALITEIT

mef poes

VASANA de kous met de 9 Wens

en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Vorden
FA. LOOMAN
H. LUTH

Raadhuisstraat l
Nieuwstad 4

ZONDER
GRENZEN

is er een bijzonder goed
adres: het onze! Wij komen
snel. En wij laten alleen
warmte achter. Veel warm-
te! Veilige warmte! Van
Esso Petroleum - de haard-
olie die schoner, zuiniger
en reukloos brandt.

VAN HAMOND'S

OLIEHANDEL

rel. 1753 VORDEN

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 4 oktober, 8 uur

Wedren met de
ooievaar

met: Doris Day - James Garner. Zulke
leuke, dwaze en originele situaties hebt
u nog nooit beleefd.

Toegang 14 jaar

Entree: 1.25, 1.50, 1.75

Biaupunkt
Philips

Radio en
Televisie

P. DEKKER
Telefoon 1253

Elektro Technisch
Installatie Bureau

Vergadering

van de leden van het gebouw
Irene op woensdag 7 oktober
om 8 uur in het gebouw.

Komt allen, hst gaat over de toekomst
van Irene.

Het bestuur

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Drogisterij

„De Olde Meulle"
het adres voor

levertraan en vitaminepreparaten
sinaasappelsmaak, capsules,
druppels en tabletten

J. M. VAN DER WAL
gediplomeerd drogist

Tamboercorps Concordia
Zaterdag 3 okt. a.s. zal (bij
goed weer) het tamboercorps
een rondgang door het dorp
maken in hun nieuwe uniform.

Het bestuur



Ie VlVO-treffer
Bij aankoop van:

1 pakje
KOLIBRI-THEE

+ 150 gram
BONBONS DE LUXE

+ 1 pot
VIVO-AARDBEIENJAM

samen voor
slechts /2.89

krijgt u GRATIS
maar liefst

IOO
VIVO-WAPENTJES

/
Nu iedere week
2 VIVO-treffers

Weer zullen de ruim 2100 VlVO-kruideniers
u de zo dure overgangstijd naar de winter
helpen overbruggen met een u louter voor-
deel brengende Najaarsactie.

Van 1 oktober t/m 4 november, dus 5 weken
lang zal daarom ledere huisvrouw met
graagte profiteren van de voordelige VIVO-
aanbiedingen en de handenvol gratis VIVO-
wapentjes.

OOK DE T R O U W E
S P A A R D E R S V A N
VIVO-PLUSPUNTEN
profiteren extra van deze
Najaarsactie, want VIVOLA
geeft aan allen, die vóór
16 oktober 1964 een der
pakketten, nr. 195 OF nr. 196
bij dé VIVO-kruidenier be-
stellen

GRATIS 100
V I V O - W A P E N T J E S

OVERHEMDEN
maten 36 t/m 44
(gewenste maat

duidelijk
opgeven)

1e kwaliteit
en afwerking,

royale pasvorm

VIVOLA-pakket nr. 195
1 wit tricot-nylon overhemd.
Vergelijkbare winkelwaarde ƒ10.95
PLUSPUNTENPRIJS f 9.50
VIVOLA-pakket nr. 196
1 wit Super No Iron overhemd
Bel-0-Fast
Vergelijkbare winkelwaarde ƒ10.75
PLUSPUNTENPRIJS f 9.25

Doe GRATIS mee
aan het

VIVO-antwoord s p el
dat met ingang van.1 oktober 1964
5 weken lang in de kleurrijke folder
met VIVO-aanbiedingen voorkomt.
Géén kosten. Géén koopverplichting.'
Wél kans op

f.40.000,- aan prijzen!

ELKE WEEK:
8 prijzen van f 500.-
en 800 volgeplakte
V IVO-wapen boekjes
elk ter waarde van ƒ5.-

ledereen kan meedoen

Naast de GRATIS VIVO-wapentjes
heeft u ook nog recht op een PLUSPUNT a 10 et
bij iedere gulden aan boodschappen

h\\Vc VOOV i ••
W

Geldig van 1 i/m 7 okt. 1964

VIVO kruideniers:

KISTEMAKER- OPLA^P, Wildenbarcfa
SCHOENAKER, Kranenburg- FR. KRUIP, 't Hoge

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

0

Vrijdag 9 oktober

grote NAJAARS- tevens VERLOTIN6SMARKT
Ruime aanvoer van rundvee, biggen, groenten, bloemer, f r u i t ,
vis. kaas, huishoudelijke ar t ikelen, enz.

Huismoeders van Vorden, bezoekt deze markt, u
wacht bovendien wellicht 'n prettige verrassing!

Leest de kaart, die u volgende week thuis ontvangt

Ter gelegenheid van deze markt tevens de bekende jaarlijkse

VERLOTING
Hoofdprijs: een KOE
ter waarde van ± 900,—

2e prijs: een BROMFIETS
Verder tal van andere prachtige prijzen.

Loten a f l,— per stuk verkrijgbaar bij de bekende adressen en vrijdagmorgen
op de markt.

De marktvereniging steunt vele verenigingen; steunt u de marktvereniging hierin
door loten te kopen. Meer loten verkocht, meerprijzen, meer subsidie voor de ver.

Trekking der verloting vrijdag 9 oktober nam. 3 uur

Verloting goedgekeurd d. d. min. van jus. d d. 26 aug. 1964 no. L.O. 560-126-086

Uitgifte 7500 stuks. Grijpt uw kans Waagt uw kans

De marktcommissie

Op het eerste gezicht her-
kent men in onze nieuwe
kollektie het representa-
tieve en smaakvolle

Wij hebben een uit-
gebreide kollektie
vesten, truien, shirts,
handschoenen,
sokken, sjaals
noem maar op! Alles
wat moderne
mannen dragen.

l 1 1 i 4: !M
RAADHUISSTR.. VORDEN

MÉÉR RAAP
MÉÉR WINST

met de volledige legvoeders
vanU.T-DELFIA:

LEGKIPS EN
LEGMEEL

méér eieren voor Uw voedergeld plus een sterk verbeterde ei-kwaliteit.

voert tot winst!

3
CO

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -^3^(05752)1540
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